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คุณธรรมเทวดา 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

แตนี่ต้อ่ไปพากนัตัง้ใจนั่งตามสบาย วนันีเ้ป็นวนัสามคัคี

ธรรมคือวา่จะมารวมกนั ณ สถานท่ีนี ้ในเบือ้งตน้ก็ไดพ้รอ้ม

เพรยีงกนักราบพระ ทาํวตัร สวดมนต ์แปลวา่คือเราไดท้าํบญุ

พรอ้มทัง้สามอยา่ง บญุทางกายก็ไดก้ราบไหว ้สกัการะบชูา 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์บญุทางวาจาก็ไดเ้ปลง่ อรหงั

สมัมา สมัพทุโธ หรอืวา่พทุธคณุ ธมัมคณุ สงัฆคณุ ทีนีบ้ญุทาง

ใจเราก็ไดร้ะลกึพทุโธลมเขา้ พทุโธลมออก คือวา่ฟังธรรมนัน้ใจ

ของเราใหอ้ยู่ในธรรมดว้ย  

ธรรมก็คือลม ลมก็คือธรรม เพราะวา่ลมนั่นแหละเป็นพอ่

ของธรรม เป็นแม่ของธรรม เป็นท่ีเกิดของธรรม เป็นท่ีอยูข่อง

ธรรม เราทกุคนท่ีมารวมกนัอยู่น่ีไดก็้เพราะมีลม ถา้ลมไม่มีแลว้

เคา้ก็วา่ซากศพซากผี จะทาํความดีก็ไม่ได ้ทาํความชั่วก็ไม่เป็น  

เพราะฉะนัน้จงึวา่ เม่ือกีนี้เ้พิ่นก็ไดเ้ทศนร์วมกนัสามคัคีเรื่อง

กุสลา มาตกิา หรอืวา่ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพพะ
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ยากะตา ธัมมา อนันีท่ี้เรามารวมกนันีแ้ปลวา่เรามาสวดกสุลา 

ธมัมา เหตใุดจงึวา่สวดกสุลา ธมัมา กสุลา ธมัมานัน้ไดแ้ก่บคุคล

ท่ีมีปัญญา มีศรทัธา ความเช่ือความเล่ือมใสในพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์แลว้ไดเ้สียสละกิจการงานของโลกมาบาํเพ็ญ

การงานของตน คืองานของโลกนัน้เป็นงานท่ีไม่แลว้ ทาํตัง้แต่

เกิดจนตายก็ไม่เสรจ็ งานท่ีเสรจ็ งานท่ีไมแ่ลว้คืองานของโลก 

บดันีท่ี้เรามาทาํงานในทางพทุธศาสนาคือธรรมะ อนันีเ้ป็นการ

งานท่ีแลว้ ถา้ทาํแลว้ทาํได ้ก็หมด อย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิ

เจา้ พระสาวก สาวกิา เพิ่นทาํงานในการทาํสมาธิภาวนา คือวา่

รวมความก็คือวา่ ทาํลมเป็นบญุ  

ธรรมดาลมของเรา ธรรมดาสามญันัน้ก็สว่นมากเป็นลมถ่าย

บาปเป็นสว่นมาก หรอืวา่ลมกลางๆ ถา่ยบาปคืออย่างใด เช่นวา่

ความนกึคิดปรุงแตง่ภายในใจของเรา ใจท่ีนีก็้มนัแตง่คือตวั

สงัขารนั่นนะ่มนัแตง่ลม คาํวา่ลมในสถานท่ีนีก็้คือวา่ลมปาก ถา้

ความคิดเฉยๆไม่มีลมมนัก็ไม่มีเสียง ไม่เดือดรอ้น ท่ีมนัมีลม

ขึน้มาคือลมดีและลมรา้ย บดันีล้มชนิดนัน้ในทางพทุธศาสนา
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เพิ่นวา่ ใจสงัขาร ใจมารกิเลส ใจเปรต ใจผี เพิ่นวา่ใจไมดี่ คือใจ

โลภ ใจโกรธ ใจหลง ใจอิจฉา พยาบาทอาฆาตบคุคลอ่ืนอย่างนี ้

เป็นตน้ อนันัน้เพิ่นวา่ลมท่ีเป็นบาป ไม่มีความสขุ ไม่มีความเยน็ 

แตว่า่ลมท่ีมีพทุโธอยู่ในใจ เช่นวา่ลมดี ลมรา้ย ลมเรื่องอดีต 

เรื่องอนาคต ละหมด กาํหนดรูปั้จจบุนั ลมเขา้พทุโธก็รู ้ลมออก

พทุโธก็รู ้ดลูมปัจจบุนันี ้อนันีล้มอนันีเ้ป็นบญุ  

เม่ือเรามาตัง้มั่นอยู่ในลมเป็นหนึ่งแน่วแนแ่ลว้ มนัก็เป็นสขุ

เย็นสบาย ลมนัน้น่ะมนัไม่ไดท้กุข ์ไม่ไดร้อ้น ลองไปถามดก็ูได้

ลมน่ะ เจา้ทกุขม์ัย้ เดือดรอ้นมัย้ ยุ่งมัย้ วุน่วะวุน่วายไมมี่ เขาไม่

มีความทกุข ์เขาไมมี่ความเดือดรอ้น เขาไม่ไดยุ้ง่อะไรทัง้นัน้ มี

หนา้ท่ีพดัก็พดัไป แตว่า่ท่ีมนัยุ่งมนัยากก็คือใจของเรา ใจท่ีอาศยั

ลมนั่นน่ะมนัยุง่  

ฉะนัน้ในทางพทุธศาสนาจงึใหล้มนั่นมีหลกัมีฐาน มีพทุโธ 

ธมัโม สงัโฆเป็นท่ีอยู ่เอาพระพทุธเป็นท่ีพึง่ภายในใจ พระธรรม

เป็นท่ีพึ่งภายในใจ พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งภายในใจ เม่ือใจมีพทุโธ

หรอืวา่ใจอยู่ในลมเป็นหนึ่ง มนัเยน็สบาย ลมนัน้น่ะมีความเยน็ 
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เปรยีบเหมือนเรานั่งในขณะนี ้เปิดลมพดัพลิว้ พอดีๆมนัก็เยน็ 

แตว่า่พดัแรงเกินไปมนัก็รอ้นเป็นไฟเหมือนกนั ลมนัน้มีทัง้คณุทัง้

โทษ พดัพอดีมนัก็เกิดประโยชน ์ลมมนัมีลกัษณะวา่ลมเย็น ลม

รอ้น ลมอุน่ ลมเย็นนัน้เป็นสขุ ลมอุน่เป็นลมท่ีสรา้ง ลมรอ้นเป็น

ลมสงัหาร ฉะนัน้ลมมนัมีลกัษณะ ลมรอ้นเป็นลมท่ีสงัหาร ลม

ฆา่ บดันีล้มเยน็เป็นลมท่ีมีความสขุ ลมอุน่เป็นลมสรา้ง ท่ีเรา

สรา้งอะไรขึน้มาเพราะความอบอุน่ในตวัของเรา มีความอบอุน่

สรา้งขึน้ อาศยัลมอุน่เป็นเครื่องสรา้ง ถา้มนัรอ้นเกินไปมนัก็

สรา้งไม่ได ้เยน็เกินไปมนัก็สรา้งไม่ได ้ลมอุน่ๆนั่นแหละมนัสรา้ง

อะไรตา่งๆขึน้มา 

ฉะนัน้วนันีพ้วกเราท่ีไดม้ามองเหน็วา่การเกิดของเรา เกิดมา

ทกุคนนี ้ก็ไม่มีอะไร คือวา่มาเช่ือฟังคาํสอนพระพทุธเจา้วา่ กาย

ของเราท่ีเกิดมานีก็้หาสาระแก่นสารไม่ได ้เกิดมาแลว้ก็ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย และเขาไม่ยินดีดว้ย รูปรา่งกายนีเ้ขาไม่ยินดี 

เพิ่นวา่เป็นอัพยากตาธรรม คือดิน นํา้ ไฟ ลมนัน้น่ะ รูป

รา่งกายของเราท่ีเราสรา้งขึน้มาดว้ยอวิชชาตณัหา อปุาทาน 
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กรรม สรา้งรูปรา่งกายขึน้มานี ้อนันีเ้ม่ือสรา้งขึน้มาแลว้ ก็มา

ยดึถือใหม้นัอยู่ในบงัคบับญัชา ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจบ็ ไม่

อยากตายอยา่งนีเ้ป็นตน้ แตม่นัก็ไปตามสภาพของเขา เรยีกวา่

อนัตตาคือดิน นํา้ ไฟ ลม นั่นก็เป็นสภาวธาตอุยา่งหนึง่ เกิดขึน้ 

ตัง้อยู่ ดบัไปๆ ซึง่ไม่อยู่ในบงัคบับญัชาของบคุคลผูใ้ดทัง้นัน้  

รูปรา่งกายนีข้องเราทกุคนใหม้นักินดี นอนดี อยู่ดีขนาดไหน

มนัก็ไมย่นิดี คือเราแสนทกุขแ์สนยาก ลาํบากตรากตราํในการ

หาอาหารการกิน การอยู่ใชม้าใหม้นัอยู ่มนักินมนัใช ้ทน

ทกุขเวทนา แตว่า่รูปรา่งกายเขาก็ไม่ไดย้นิดีเรา ไม่ยนิดีและไม่

สงสารดว้ย มานกึแลว้ก็…ถา้มานกึเผินๆก็แปลวา่ ก็มนันา่เจ็บ

ใจ ช่างไมมี่เมตตาเลย้ น่าเจบ็ใจหนอ ท่ีเรารหิาเงนิหาทอง แสน

ทกุขแ์สนยาก หลงัสูฟ้้าหนา้สูดิ้น ทนทกุขเวทนาหามาเลีย้งกอ้น

กายอนันี ้แตว่า่เขาก็ไม่ยนิดีเราเลย ไม่ยนิดี ไม่ไดพ้อใจ ไม่ได้

ยินดี หนา้ท่ีของเขาตอ้งแก ่ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไปเรื่อย  

เน่ียเป็นอยา่งเนีย้ จงึวา่พระพทุธเจา้ ผูมี้ปัญญา หรอืวา่พวก

ท่ีมีปัญญาก็นาํรูปรา่งกายน่ีหละมาสรา้งบญุสรา้งกศุลใหเ้ป็น
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สาระแก่นสารขึน้ ดงัท่ีคาํท่ียกเบือ้งตน้นั่นวา่ กาโย ภกิขเว อะ

สาโร สารวะ กาตัพโพ ต ิดกู่อนทา่นทัง้หลายหรอืภิกษุ

ทัง้หลาย รูปรา่งกายนีห้าสาระแก่นสารไมไ่ด ้เกิดมาแลว้ก็ตอ้ง

แก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไปตามสภาพของเขา ไม่ใช่สมบติัของเรา

ซกัอย่าง อยา่งนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้ผูมี้ปัญญาก็นาํรูปรา่งกายน่ีแห

ละมาสรา้งใหเ้ป็นสาระแกน่สารขึน้ เชน่นาํรูปรา่งกายของเรามา

ไหวพ้ระ สวดมนต ์นั่งกรรมฐานภาวนา อานาปานสติ ลมเขา้พทุ

โธ ลมออกพทุโธเป็นหนึ่งเน่ีย อนันีแ้ปลวา่ผูมี้กสุลา ธมัมา หรอื

วา่ผูส้วดกสุลา ธมัมา  

อนันีส้ว่นวตัถธุาตตุา่งๆคือขา้วของเงินทอง ก็เป็นสมบติั

ประจาํอยู่ในโลกดงัท่ีเรารูก้นั ไม่ใช่ของใครซกัคน เป็นเครื่องใช้

อยู่ในโลกชั่วครูช่ั่วคราว ผูมี้ปัญญาก็นาํอนันัน้มาเป็นส่ิงท่ีเป็น

สาระแก่นสารขึน้ เชน่นาํวตัถโุภคทรพัยน์ัน้มาสรา้งบญุสรา้ง

กศุล เช่นนาํโภคทรพัยน์ัน้มาสรา้ง ขดุนํา้บอ่ ก่อศาลา สรา้งวดั

วาศาสนา สรา้งโบสถ ์สรา้งศาลา อยา่งนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้แปลวา่ 
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ผูมี้ปัญญา ทาํส่ิงท่ีโภคทรพัยน์ั่นก็หาสาระแก่นสารไม่ได ้

สดุทา้ยโภคทรพัยน์ัน้มนัก็แปรไปตามสภาพ  

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ ธนบตัรนะ่ ผลดักนัใช ้คนนัน้เอามาใช ้

คนนีเ้อามาใช ้สดุทา้ยก็เหง่ือมนัถกูคราบไคล เป่าขาดผไุป 

สดุทา้ยก็เป็นดิน เงินเพิ่นวา่สมมติุ ธนบตัรก็ธาตดิุนนั่นแหละ 

เอามาสมมติุใช ้ก็ไม่ใช่ของใคร อยู่ไดค้นนัน้ก็ไปใชก้นัไป ผลดั

กนัไปผลดักนัมา สดุทา้ยก็ดาํเขา้มนัก็ขาด สดุทา้ยก็ไปเผาทิง้ 

หรอืไปเป่ือยลงเป็นดินไปซะ ก็ไม่มีอะไร น่ีโภคทรพัย ์ก็ธาตดิุน

นั่นแหละ ผูมี้ปัญญาก็นาํมาใหเ้ป็นประโยชน ์อยา่งท่ีพวกเรา

ทัง้หลายไดพ้ากนัมีปัญญาทาํขึน้ 

บดันีส้ว่นใจ ใจของเราก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได ้ไม่ได้

อย่างไร ใจของเรานั่นหละมนัสาํคญัท่ีสดุ มนัหาสาระแกน่สาร 

หาประโยชนอ์ะไรไม่คอ่ยไดเ้ท่าไรหรอก คือมนัใจโลภ ใจโกรธ 

ใจหลง ใจอิจฉาพยาบาท ใจของเราใจมนัโลภหลงไปตาม

สญัญาอารมณต์า่งๆ หลงในวตัถธุาตวุา่เป็นของเราอยา่งนัน้

อย่างนี ้ตาม วิ่งตาม วิ่งตามวตัถธุาตวุา่เป็นสมบติัของเรา 
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สดุทา้ยก็ทาํบาปทาํกรรมในวตัถอุนันัน้ ฆา่กนัตีกนัวุน่วะวุน่วาย 

ก็เพราะวา่หลงในวตัถอุนันัน้ อนันีค้วามคิด ใจนั่นคือความคิด

ของเรา เด๋ียวก็คิดดี เด๋ียวก็คิดไม่ดี คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง คิด

อิจฉาพยาบาท คิดเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหยงัไม่รูอ้ะไรตา่งๆ ไป

ตามกระแสโลก ลว้นแลว้แตห่าสาระแก่นสารไม่มีท่ีสิน้สดุหยดุ

ลงไปได ้สดุทา้ยก็ตายไป ตายไปแลว้ก็ ใจก็เป็นสมัภะเวสี 

เป็นสมัภะเวสีหาลอ่งลอยอยู่ในโลกนีแ้หละ ลอยไปลอยมา หาท่ี

เกิดยาก ไม่ไดข้องง่าย  

จะเลา่เรื่องหนึง่ มีเณรองคห์นึ่ง คนจงัหวดัเมืองศรสีะเกษ 

มาบวชเป็นเณรนอ้ย มาบวชเป็นเณร เณรเก่าก็บวชมาไดปี้สอง

ปี แตว่า่เณรก็แบบวา่นั่นหละ มนัเป็นเณรปึก้เณรหนาเณรตา

บอด ไม่ใช่เณรมีปัญญา เณรไม่มีกสุลา ธมัมาหรอก เป็นเณร 

อกสุลา ธมัมา เม่ือเณรตวันีม้นับวชเขา้มา เณรเก่ามนัก็เลา่ พา

กนัไปทาํบาป ไปฆา่กระรอก ไปฆา่กระแต ไปฆา่ไก่ อาจจะเป็น

เณรบา้นนอก ฆา่ไกม่นับอกไม่บาปหรอก ไก่มนัมาวดั ไก่มนัของ

เลีย้งชีวิต มาฆา่กระรอกกระแตมนัเกิดมาใหเ้ราเลีย้งชีวติ ไม่
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บาปแลว้เอามากิน ก็บาํรุงรา่งกายใหมี้ชีวิตชีวาอยู ่เณรเกา่มนัก็

เลา่วา่ไม่บาป เณรใหม่ก็เช่ือ ก็เลยทาํบาปกบัเขา เขาพาฆา่ไก่ก็

ฆา่กบัเขา ฆา่กระรอกฆา่กระแต ตอนเป็นเณร  

สดุทา้ยก็มาไดย้ินไดฟั้งธรรมะจากครูบาอาจารยก็์เลยรูว้า่

มนัเป็นบาป ก็เลยเลิก ไมท่าํแลว้ ตอ่มาก็มาบวชเป็นพระ บวช

เป็นพระได ้๒๐ ปี ตายพอดี ตายแลว้ก็นายพญายมก็มานาํเอา 

นายนิรยบาลน่ะมาตวยเอา หรอืมาตามเอา เอาไป ท่ีเอาไป

นาํไปเพราะเหตใุด เพราะกระแต กระรอก ไก่ ท่ีเณรมนัฆา่นะ่ 

มนัไปรออยู่พูน้แน่ะ ในปรโลก มนัไปรอทา่ มนัฟ้องอยู่ มนัคอย

ตดัสิน มนัไปรอตดัสินคดีอยู่นู่นแน่ะ มนัไมใ่ช่ยอม  

สดุทา้ยนายนิรยบาลก็มาตามเอาดวงจิตดวงใจนั่นไป ไก่มนั

ก็ไม่ใช่เหมือนไก่ธรรมดา พอไปถึงปรโลกแลว้ไก่มนัตวัเท่าควาย

เน่ีย ไม่ใช่ไก่ตวันอ้ยๆท่ีเราเหน็เน่ีย ไก่ตวัเท่าควายเน่ีย 

ยกตวัอยา่งเชน่มดแดงท่ีมนัไปฆา่น่ะ มนัก็แหย่เอามากินน่ะ มด

แดงก็ตวัเทา่ววั ตวัใหญ่มีเขายาวเชียว กระแตก็ตวัใหญ่เท่า

ควายเน่ียแหละ มนัวา่ เณรน่ีแหละ ฆา่ เม่ือยงัเป็นเณรอยู ่ฆา่
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ขา้พเจา้ นายพญายมก็บอกวา่ ไดฆ้า่จรงิหรอื …จรงิ เราไม่รู ้

เณรพาไปวา่มนัไม่บาปก็เลยฆา่มนั มนัรบัเลย เณรมนัซื่อ อย่าง

นีก็้สดุทา้ยก็ตดัสินใจใหต้กนรกซะ ตกไมน่านหรอกเจ็ดวนั เสวย

กรรมทกุขเ์สียก่อนเพราะไดท้าํไปแลว้ มนัไม่พรอ้มตดัสิน ไกน่ัน้

มนัอาฆาต ไมย่อม มนัจะสบัหวัฆา่ สบัเณรนอ้ยนั่นนะ่ลงนรก 

เอาตีนเข่ียลงนรก สดุทา้ยก็ไดต้กนรกอยู่เจ็ดวนั  

พน้จากนรกไปแลว้ก็ไปสวรรค ์ไปอยู่สวรรค ์ไปสวรรคก็์ไม่มี

ท่ีอยู่ ไปสวรรคช์าวสวรรคท์ัง้หลายก็วา่ เณรนัน้นะ่เป็นคนใจ

บาปฆา่กระรอก ฆา่กระแต ฆา่ไก่ ฆา่มดแดงมดดาํ ใจบาป มา

อยู่เมืองสวรรคบ์ไ่ด ้อยู่ไม่ได ้ไลไ่ปเลย ไปเห็นเมืองสวรรคม์นั

สวยมนังาม ปราสาทวิมาน โอย้ นางเทพธิดาก็ลว้นแตส่วยงาม 

อยากอยู่แตอ่ยู่ไม่ได ้เขาวา่คนบาป ไลล่งมาเมืองมนษุย ์ 

เม่ือถึงเมืองมนษุยแ์ลว้ก็เป็นสมัภะเวสีอยู ่หาท่ีเกิด เกิด

อยากเกิดมาสรา้งบารมี หาท่ีเกิดอยูน่ั่นนะ่ หาท่ีเกิดไหนก็ไม่ได้

เกิด ๕๐ ปีนะ่ หาท่ีเกิดอยู ่๕๐ ปี จงึไดไ้ปเขา้ทอ้งชาวนา ชาวนา 

เกิดขึน้มาแลว้ก็ระลกึชาติได ้ระลกึชาติไดว้า่เราไปตกนรก เราได้
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ไปสวรรค ์นรกมนัทกุขอ์ย่างนัน้ๆ บาป สวรรคมี์ความสขุแตไ่ม่ได้

อยู่ บดันีเ้หมือนกบัวา่ บดันีข้า้พเจา้ไม่เช่ือใครแลว้ คาํวา่บาปไม่

มี ขา้พเจา้ก็ตกนรกมาแลว้ สวรรคไ์ม่มี ขา้พเจา้ไปดสูวรรค์

มาแลว้ สดุทา้ยมนัก็เลยอยูก่บัพอ่แม่ไดแ้ปดปี เม่ือไดแ้ปดปีก็ขอ

ลาพอ่ลาแม่ไปอยู่วดั กบัครูบาอาจารย ์เพ่ือจะไดเ้รยีนวชิา 

หนงัสือหนงัหา สดุทา้ยก็ออกบวช รกัษาศีล ฟังธรรมคาํสอน

พระพทุธเจา้ แลว้ก็ภาวนาดว้ย  

ตามหลกัเม่ือมีศีล มีสมาธิ มีภาวนา ปฏิบติับชูานานเขา้ๆ 

จิตมนัก็ตัง้มั่นเป็นสมาธิ รูแ้จง้แสงสวา่ง แลว้ก็รูว้า่กลวัดว้ย มนั

กลวั ทาํอยา่งใด อะไรพาใหเ้ราทกุขเ์รายาก กิเลสนั่นแหละพาให้

เราทกุข ์ความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ีแหละ อวชิชา ตณัหา

น่ีแหละพาใหเ้ราทกุขเ์รายาก มนัก็มาภาวนาพิจารณาพทุโธ รู ้รู ้

แลว้ก็ละกิเลส สดุทา้ยก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ไปพระ

นิพพานพน้ทกุข ์ 

ฉะนัน้จงึวา่ใจของเราหาสาระแกน่สารไม่ได ้พระพทุธเจา้วา่

จงทาํใหใ้จมีสาระแก่นสารเทอญเพิน่วา่ ทา่นวา่ใจมีสาระแก่น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 

สาร คือใจอยา่งไร ใจมีพทุโธเป็นท่ีอยู่ ใจมีธมัโมเป็นท่ีอยู่ ในใจ

มีสงัโฆเป็นท่ีอยู่ มีพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ก็คือใจมีศีลนั่นแหละ ใจมี

ศีล ใจมีธรรมนั่นแหละ พทุโธก็แปลวา่รู ้รูจ้กับาป รูจ้กับญุ รูจ้กั

คณุ รูจ้กัโทษ รูจ้กัสรา้ง รูจ้กัละความชั่ว รูจ้กัทาํความดีใหเ้กิดมี

ขึน้ รูจ้กัชาํระจิตใจใหบ้รสิทุธ์ิผ่องใสสะอาด พทุโธก็แปลวา่รู ้รูว้า่

บาปมนัไม่ดี บาปมนัเป็นทกุข ์คืออกสุลา ธมัมา นั่นน่ะมนัเป็น

ฝ่ายบาป อกสุลา ธมัมาก็ไดแ้ก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

อวิชชา ตณัหา ท่ีมนัพาเราทกุขย์าก นั่นตวัอกุสลา ธัมมา  

สว่นกุสลา ธัมมาก็ไดแ้ก่สติปัญญานั่นแหละ มีศีล สมาธิ 

ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา มีสติ มีปัญญา มีศรทัธา ความเช่ือ

ความเล่ือมใสในคณุพระรตันตรยัวา่ พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆน่ี์เป็นของประเสรฐิเลิศแท ้เป็นนิยยานิกธรรมแท ้คือ

พระพทุธเจา้เพิ่นสอนใหล้ะกิเลส แลว้ใหท้าํคณุงามความดี 

สรา้งบญุสรา้งกศุล คือใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา กาํหนดอานา

ปานสติ ลมเขา้พทุโธ ลมออกพทุโธ ใหจ้ิตตัง้มั่นแนว่แน ่ปลอ่ย

วางสญัญาอารมณต์า่งๆภายนอก เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องอดีต
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อนาคต เรื่องของตนและคนอ่ืน ละหมด ใหก้าํหนดรูปั้จจบุนั 

ปัจจบุนัคือลมนั่นน่ะ ตวัสติคือลม ลมนะ่คือปัจจบุนัธรรม จดุตวั

ธรรมก็คือลมนั่นแหละ  

ทีนีใ้จของเราไม่อยู่ในลม มนัไม่ตัง้อยู่ในลม มนัเถลไถลไป

ไหนก็ไม่รู ้ถา้ใจอยู่ในพทุโธ ลมเป็นหนึง่ เป็นเอกคัคตารมณน์่ะ 

เย็นสบายเป็นสขุ ตวัพระธรรมก็คือทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ 

ปัญญา ใจอยูใ่นศีลก็อยู่ในธรรม ใจมั่นอยู่ในสมาธิก็อยู่ในธรรม 

ใจมีปัญญาละส่ิงท่ีไม่ดีอยู่ในหวัใจของเรา มีปัญญารูเ้ทา่ทนั

กิเลส ความโลภมนัเกิดขึน้ ความโกรธมนัเกิดขึน้ ก็รูจ้กัดบัมนั 

รูจ้กัละมนั รูจ้กัปลอ่ย รูจ้กัวาง เคา้เรยีกวา่ มนัละเป็น อาศยั

ความอดทน  

เม่ือส่ิงใดท่ีมนัไม่ดีแลว้ก็มีปัญญา หรอืวา่มี สัญญมะ (การ

ยบัยัง้ การงดเวน้จากบาป) ข่มมนัไว ้ข่มมนัไว ้ข่มมนัได ้อดทน

เอา ข่มมนัไวด้ว้ย ไม่ใหม้นัไป มนัโกรธขึน้มาก็อดเอา ทนเอา 

โกรธก็อยา่ใหม้นัโกรธอยู่ในหวัใจ ไม่ใหม้นัไปกลา้ไปฆา่ไปตี ไป

ดา่วา่รา้ยคนอ่ืน โกรธอยู่ในหวัใจของเราคนเดียว มนัเป็นทกุขอ์ยู่
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คนเดียว เด๋ียวมนัก็ดบั มนัก็ดบั น่ีเพิ่นวา่ มีปัญญา มีสติ มีสมาธิ 

มีปัญญา รูท้นักิเลสเกิดขึน้ ความโลภเกิดขึน้ก็รู ้ความโกรธ

เกิดขึน้ก็รู ้ความหลงเกิดขึน้ก็รู ้รูแ้ลว้ก็ละดว้ย อนันีเ้พิ่นวา่

แปลวา่ผูท่ี้มีกสุลา ธมัมา ผูส้วดกสุลา ธมัมา  

กุสลา ธัมมาแปลวา่ผูมี้ปัญญานั่นน่ะ ละความโลภ ความ

โกรธ ความหลงใหเ้บาบางห่างออกจากใจได ้ผูมี้ปัญญานัน้ให้

ทานได ้ผูมี้ปัญญารกัษาศีลได ้ผูมี้ปัญญารกัษาศีลได ้ผูมี้

ปัญญาน่ะ สรา้งบญุสรา้งกศุล ไหวพ้ระสวดมนต ์นั่งสมาธิ

ภาวนา ใจสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิได ้น่ีหละแปลวา่สวด กสุลา ธมั

มา ไม่ใช่วา่ตายแลว้ก็นิมนตพ์ระมาสวด บมี่หนทางหรอก ถา้มนั

ไดอ้ย่างนัน้ พระพทุธเจา้ก็สวดใหเ้ราไปสวรรค ์พวกเราไปสวรรค์

นิพพานแลว้ บไ่ดอ้ยู่พระพทุธเจา้นั่นมีมหากรุณาธิคณุ พระองค์

มีเมตตาปรารถนารือ้สตัวข์นสตัวใ์หพ้น้ทกุขภ์ยัในวฏัสงสาร ถา้

หากพระองคส์วดใหไ้ปสวรรคนิ์พพานไดก็้มนัก็ไม่มีปัญหา แต่

มนัไมไ่ด ้สวดใหไ้ม่ได ้เราตอ้งสวดเอาเอง เราสวดเอาเอง สวด

เอาใครเอามนั ใครมนัสวด มนัก็ได ้ก็จงึวา่มนัหา มนัได ้เพิ่นวา่ 
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มนัหาก็มนัได ้มนัไดก็้มนัรวย เพิ่นวา่ มนัหาก็มนัได ้มนัไดก็้มนั

รวย  

มนัเจ็บมนัไข ้มนัก็ใกลค้วามตายทกุวนันะ่ มนัเจ็บมนัไขใ้กล้

ความตายทกุวนั หรอืวา่มนัเจ็บมนัไขก็้ตายน่ะ ไขบ้อ่ยๆเจ็บ

บอ่ยๆมนัก็ตาย สาเหตนุัน้ในทางพทุธศาสนาขององคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ หรอืวา่ในยคุนี ้ในยคุนีปั้จจบุนันีท่ี้เราเกิด

มาในยคุนี ้เราก็มีโชคดีวาสนาดี มีลาภดี โชคดีวาสนาดี ดี

อย่างไร คือดีวา่เกิดมาไดม้าพบปะธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้ 

แลว้ก็ไดม้าพบปะครูบาอาจารยผ์ูชี้ช้่องบอกทางให ้เป็นตวันาํ 

เป็นตวัชีช้่องบอกทางวา่ ศีลเป็นอย่างนี ้ธรรมเป็นอยา่งนี ้

ภาวนาเป็นอยา่งนี ้แลว้เราก็ไดมี้ความเช่ือความเล่ือมใสปฏิบติั

ตามดว้ย น่ีแปลวา่มีโชคดี ลาภดี วาสนาดี ถา้เราไม่มีโชค

วาสนาดีก็ ไม่รูเ้รื่อง  

ฉะนัน้จงึวา่ถา้เกิดมาในยคุบางยคุนั่น บมี่ผูส้อนน่ะ เกิดมา

เหมือนกนัแตบ่มี่ผูแ้นะผูน้าํผูส้อน ผูชี้ช้่องบอกทางให ้ก็ไม่รูเ้รื่อง 

ดนัต๋ิงอยูน่ั่นแหละ ฉะนัน้เราเกิดมาในยคุนี ้นบัวา่มีโชคดี ลาภดี 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 

วาสนาดี คือเราไดท้าํประโยชนส์องอยา่ง ประโยชนใ์นปัจจบุนั 

และประโยชนใ์นอนาคตขา้งหนา้ดว้ย ท่ีพระพทุธเจา้สรรเสรญิ

ยกวา่เป็นผูดี้ผูเ้ลิศ คือประโยชนปั์จจบุนั  

เช่นวา่ ทฏิฐธัมมิกัตถะประโยชน ์เป็นคนหมั่น มีความ

หมั่นขยนัในการทาํมาหาเลีย้งชีพ หมั่นขยนัในการรกัษา หมั่น

ขยนัในการหา หาแลว้ก็เก็บไว ้ก็ใชจ้า่ยในทางท่ีเป็นประโยชน ์

เป็นบญุเป็นกศุล เป็นประโยชนต์นและคนอ่ืน และก็มีการคบ

กัลยาณมิตร คบกลัยาณมติรคือมิตรท่ีดี มิตรท่ีดีก็คือวา่ครูบา

อาจารยผ์ูดี้นะ่ หรอืวา่คาํสอนพระพทุธเจา้น่ะเป็นกลัยาณมิตร

แท ้คาํสอนพระพทุธเจา้น่ีเป็นกลัยาณมิตรแท้ๆ  คือศรทัธาน่ะ  

เม่ือเราเช่ือวา่บญุบาปมีจรงิ แลว้ก็เช่ือมั่น น่ีเพิ่นวา่ตวั

ศรทัธานั่นแหละเป็นกลัยาณมิตรแท ้ท่ีพระพทุธเจา้รบัรองวา่ 

สทธฺา สาธุ ปตฏฺฐิตา ศรทัธาท่ีตัง้มั่นแลว้ย่อมเป็นเหตนุาํมาซึง่

ความดีและความสขุได ้และติดตามตวัเราไปดว้ย ศรทัธานั่น

หละเป็นเครื่องติดตาม สทฺธา สาธุ ปตฏฺฐิตา เพิ่นวา่ ศรทัธาคือ
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ความเช่ือ เช่ือในการทาํดี ทาํสรา้งบญุสรา้งกศุล เป็นเครือ่ง

ติดตามหวัใจของเราตลอดไป  

เปรยีบเหมือนกบัเรามีวชิาปัญญาอยู่ในตวั มีวิชาหรอืวา่

อา่นหนงัสือออก บอกหนงัสือไดท้กุอย่าง มีความรูอ้ยู่ในหวัใจ 

ไปท่ีไหนก็อา่นออกได ้ไปท่ีไหนก็อา่นเขาเขียนตวัอะไรมา อา่น

ไดห้มด รูไ้ดห้มด อา่นออกบอกได ้เพิ่นวา่ อนันีแ้ปลวา่ในทางท่ีดี 

อา่นออกบอกได ้บอกไดคื้อยงัไง อา่นออกแลว้ก็บอกไดด้ว้ย คือ

อา่นออกบอกได ้เช่นวา่ อา่นออกแลว้บอกไดว้า่อนันีไ้มดี่นะ 

หยดุ อนันีไ้ม่ดีนะ ยัง้ซะ อนันีไ้ม่ดีนะ หยดุ อย่าไปทาํ 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่บอกลกูวา่ ลกูเอย๋ อนันีไ้ม่ดีนะ บอก มนัก็

หยดุ คือมนัรูแ้ลว้ อา่นออกบอกไดเ้พิ่นวา่ น่ีเป็นอย่างนี ้คือมนัรู ้

มนัรูว้า่ไฟมนัเป็นทกุขน์ะ บอกแลว้มนัก็หยดุทนัที เม่ือมนัรูม้นัก็

ตอ้งไปเสียก่อน มนัรูแ้ลว้มนัก็หยดุทนัที ไมเ่อาแลว้ น่ีเรยีกวา่

อา่นออกบอกได ้อนันีเ้ป็นหลกัท่ีเทศนจ์รงิ อา่นไม่ออก บอก

ไม่ได ้บางทีอา่นออกแตบ่อกไม่ได ้คือวา่รู ้คือรูแ้ตไ่ม่เห็น รูแ้ตไ่ม่
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เห็น คือไม่เหน็วา่อนันีเ้ป็นเหตแุห่งความทกุข ์ทกุขเ์ป็นอย่างนัน้ 

บาปเป็นอย่างนี ้มนัไม่เห็น ไม่เหน็ในใจ มนัรู ้ 

เช่นบางคนเคา้ก็วา่นรกเป็นเรื่องขีจุ้๊ ใหค้นทาํบญุ นรกมนัวา่

เป็นอยา่งนัน้ๆ ท่ีจรงิมนัไม่มีหรอกเขาวา่ มนัเป็นอบุายของ

พระพทุธเจา้ ขีจุ้๊ให ้หาอบุายใหค้นทาํดี ก็วา่ไป อนันีม้นัก็ถกูคาํ

เขา คือตามนับอด คนตาบอดมาตัง้แตเ่กิดน่ะ พระอาทติยแ์สง

มนัเป็นอย่างนัน้เดอ้ พระจนัทรแ์สงมนัสวยสีมนัสวยอยา่งนัน้

เดอ้ ดาวในทอ้งฟา้มนัสีสวยงามอย่างนัน้เดอ้ มนัไม่เห็นน่ะ ตา

มนับอดมาตัง้แตเ่กิด มนัไม่เห็นมนัก็วา่ไมดี่ บมี่หรอก น่ีฉนัใด 

คนมนับอด คนมนัเกิดมนับอด ตามนับอด ตามนัไม่แจง้ ตา

ใจน่ะมนับอด ตาสติปัญญามนัไม่เกิด สว่นตาหนงัมนัก็เป็น

ธรรมดาหรอก ตาหนงันะ่ ตาโลภ ตาโกรธ ตาหลง ตารกั ตาชงั

นั่นมนัมีอยู่ประจาํอยู่ในโลก ไม่ตอ้งไปหาเรยีนท่ีไหนหรอก ตา

โลภ ตาโกรธ ตาหลง ตาขีร้กัขีช้งั ตาขีจุ้๊ ขีร้า้ย มีอยูห่รอก ประจาํ

อยู่ในหวัใจน่ีแหละ ไม่ตอ้งไปศกึษา ไม่ตอ้งไปเรยีนยากหรอก  
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ฉะนัน้เราตอ้งมาเรยีนตาในใหเ้กิดขึน้เพ่ือจะไดแ้กปั้ญหา 

ปัญหาพาทกุขพ์ายาก พาลาํบากตรากตราํก็คือกิเลสนั่นแหละ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชา ตณัหา พาเราทกุขเ์รา

ยาก เดือดรอ้นอยู่ในโลกอยูใ่นทกุขเวทนาอยู่เน่ีย เหตนุัน้เราจงึ

มาแกปั้ญหา แกใ้จนั่นน่ะ ใจนั่นน่ะมาเรยีนธรรมะมาแกห้วัใจ

ของเรา เพราะกิเลสมนัอยู่ในใจ กิเลสพนัหา้ ตณัหารอ้ยแปดมนั

ก็อยู่ในใจ ไม่อยู่ท่ีอ่ืนหรอก กิเลสพนัหา้ ตณัหารอ้ยแปด มนัอยู่

ในหวัใจของเราทกุคนเน่ียแหละ  

ฉะนัน้พระธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ก็มีถงึ ๘๔๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธ ์๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธก็์มาแกกิ้เลสในหวัใจของคน

ของสตัวน่ี์แหละ ฉะนัน้ผูมี้ปัญญาก็มาศกึษาอบรมสดบัรบัฟัง 

ไดว้ิชา ไดปั้ญญา ไดศ้สัตราอาวธุแลว้ก็ฆา่มนัเลย เราสรา้ง

อาวธุขึน้เดอ้ เราศกึษามาฟังเทศนฟั์งธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ 

แปลวา่มาสรา้งอาวธุขึน้ สรา้งอาวธุขึน้เพ่ือจะตอ่สูก้บักิเลสน่ี

แหละ อาวธุคืออะไร ศีลวุธคือศีลน่ะ สมาธิวุธคือสมาธิตัง้มั่น 

มนัจะสูม้นัไดน้ะ ปัญญาวุธ คือตวัปัญญาเป็นเครื่องตดั ศีลวธุ 
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สมาธิวธุ ปัญญาวธุ เพิ่นวา่เม่ือมีศสัตราวธุเต็มอยู่ในตวั ขา้ศกึ

ศตัรูอะไรมาทาํลายมนัก็ตายหมด  

ถา้มนัไม่มีอาวธุ สูม้นัไม่ได ้กิเลสนั่นน่ะ มีแตม่นัจะฆา่เรา

นั่นแหละ กิเลสนั่นถา้เราไมมี่อาวธุสูม้นั มนัฆา่เรานะ กิเลสมนั

ฆา่คน ฆา่สตัว ์ฆา่เรา แลว้เราบฆ่า่มนั แลว้มนัก็จะมาฆา่เรา 

เหตนุัน้ในทางพทุธศาสนามีพระพทุธเจา้ก็คือหาหนทางฆา่กิเลส 

ฆา่กิเลสตาย ทาํลายกิเลสหลดุ ถึงวิมตุติเป็นพระอรหนัต ์เพิ่นวา่ 

ฆา่อย่างใด ฆา่กิเลส ฆา่ดว้ยการใหท้าน ฆา่ดว้ยการรกัษาศีล 

ฆา่ดว้ยการเจรญิสมาธิภาวนา ฆา่ดว้ยปัญญาคือพจิารณาใน

รูปรา่งกายของเรา กวา้งศอก ยาววา หนาคืบ อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา หาสาระแก่นสารไมไ่ด ้ 

เกิดมาก็ไดรู้ปรา่งกายมา ขาสองแขนสองหวัหนึ่ง เป็นตน

เป็นตวั เป็นนั่นเป็นน่ีขึน้มา สดุทา้ยตาย รูปรา่งกายท่ีเราไดม้าก็

ไปเผาหมด เกิดมาไปได ้ตายไปแลว้หมด ไม่มีอะไรไดซ้กัอย่าง 

รูปรา่งกายท่ีเราหอบหิว้ หาอยู่หากิน เลีย้งมนัจนทกุข์

ยากลาํบาก สดุทา้ยก็ไปเผาไฟเป็นขีเ้ถา้หมด ไม่ไดซ้กัอย่าง อนั
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นีแ้ปลวา่ถา้เรามีปัญญา มีสติปัญญารูอ้ย่างเนีย้ กิเลสความโลภ 

ความโกรธ ความหลง อวิชชา ตณัหามนัก็ตัง้อยู่บไ่ด ้ดบัหมด 

มนักลวั มนักลวัอาวธุ ปัญญาวธุ ศีลวธุ สมาธิวธุ ปัญญาวธุ ตดั

มนัไปเลย 

ฉะนัน้ในทางพทุธศาสนาก็วา่ใหมี้คณุธรรมของเทวดา คือมี

ศรทัธาความเช่ือ มีศีล แลว้ก็มีการสดบัรบัฟัง มีจาโค จาคะ มี

สมาธิ มีปัญญาเพิ่นวา่ น่ีคณุธรรมของเทวดา คณุธรรมของ

เทวดามนัมีอยูน่ี่ บางคนปรารถนาเป็นเทวดา อยากใหเ้ทวดามา

ช่วย ปรารถนาเป็นเทวดา เทวดานั่นเขาดี แตเ่ป็นเทวดา บดันี ้

อยากเป็นเทวดา แตบ่รู่ค้ณุธรรมของเทวดา มนัจะเป็นไดย้งัไง 

มนัก็เป็นไม่ได ้เหมือนคนจะเป็นครูตอ้งมีวชิาครู คนจะเป็นอะไร

ก็ตอ้งมีวชิาอนันัน้ มนัถงึเป็นได ้น่ีฉนัใดเราจะเป็นเทวดาเราก็

ตอ้งมีคณุธรรมของเทวดา สรา้งใหม้นัมีขึน้ มีศรทัธาความเช่ือ 

เช่ือบญุ เช่ือบาป เช่ือในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เช่ือใน

ศีลธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้วา่เป็นของดี ของเลิศประเสรฐิ เป็น

นิยยานิกธรรม นาํตนใหมี้ความสขุพน้ทกุขแ์ท ้แลว้ก็มีศีล แลว้
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ก็มีการสดบัรบัฟังศกึษาเลา่เรยีน แลว้ก็มีการเสียสละจาโค 

จาคะ แลว้มีสมาธิตัง้มั่นในการสรา้งคณุความดีบถ่อย แลว้ก็มี

ปัญญาละดว้ย สมาธิมั่นแลว้ก็ละมนัดว้ย ถา้ไม่ละมนัก็เลอะอยู่

นั่นแหละ  

ฉะนัน้เราจะดี จะเป็นคนดีไดก็้ตอ้งละ เปรยีบเหมือนเราทกุ

คนหาบหนกัแลว้ คนมีแตห่าบอย่างเดียว ไม่วางหาบ มนัก็หนกั

อยู่นั่นแหละ ใครเป็นผูท้กุข ์เจา้ของเป็นผูท้กุขห์นกั ตนหาบนั่น

แหละ เจา้ของเป็นผูห้าบ เม่ือวางหาบไดม้นัก็เป็นสขุ ใจเป็น

กลางวางเฉย ไม่รกั ไม่ชงั ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ใจเยน็สบาย

เป็นสขุได ้น่ี ท่ีนีใ้จของเรามนัไป เด๋ียวไปทางโนน้ เด๋ียวไปทางนี ้

ฉะนัน้จงึสรา้งสติ สรา้งปัญญา ศรทัธาความเช่ือควมเล่ือมใสใน

หวัใจมั่นคง ปลอ่ยวาง ส่ิงตา่งๆออกไดห้มด กาํหนดรูปั้จจบุนั

ธรรมอยู่จนจิตใจเป็นสมาธิเป็นหนึ่ง  

เม่ือใจสมาธิเป็นหนึ่งเย็นสบาย ปัญญาก็เกิดขึน้ พอใจเป็น

สมาธิน่ิงแลว้ จะมองเห็นเจา้ของ ดเูห็นเจา้ของได ้เหมือนนํา้

น่ิงน่ะ เราไปดใูนโอง่นํา้ นํา้มนัน่ิง บมี่ลมพดักระเพ่ือม มองเหน็
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หนา้เหน็ตาของเราได ้มีขีต้าท่ีไหนก็มองเหน็ได ้นกบินบน

อากาศผ่านเขา้มาก็มองเหน็นกได ้มนับินผ่านมาก็เหน็ เหน็ตวั

ของเรา ฉะนัน้สว่นมากคนไปเห็นแตค่นอ่ืน ตวัมนัไม่เหน็น่ะ คน

อ่ืนนัน้นะ่ เห็น แตต่วัไม่เห็น อย่างนีเ้ป็นตน้ คนอ่ืนไม่ดีอยา่งนัน้

อย่างนี ้เหน็หมด แตต่วัเจา้ของไม่ดี ไม่รูเ้รื่อง ไม่เหน็ มนัปิดซะ 

เห็นแลว้จะไปโทษแตภ่ายนอก  

เห็นพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ของเราก็บโ่ทษใครหรอก เคา้

มาดา่เพิ่น ก็วา่ เออ้ เราเกิดมาเคา้ก็ดา่อยา่งนีแ้หละเพิ่นวา่ เรา

เกิดมาก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายอยา่งนีห้ละ โทษหยงั โทษวา่

เราเกิด เพิ่นวา่ เกิดมาเคา้ก็ดา่อย่างนีห้ละ เกิดมาเคา้ก็อิจฉา 

เคา้ก็มาวา่อยา่งนีห้ละ พระพทุธเจา้ก็โทษตวัของทา่นเองเป็นผู้

มาเกิด เพิ่นจงึละเสีย เพิ่นมีสติมีปัญญาละ โทษตวัของท่าน เม่ือ

เห็นตวัของทา่น ก็ละไปเลย เปรยีบเหมือนเรามองเห็นหนา้ตา

ของเรา ท่ีมนัไม่งามตรงไหน เราก็ตกแตง่ ขีดิ้นหมอ้หรอือะไรมนั

ติดท่ีไหน มนัสกปรกท่ีไหน เราก็แตง่มนัสวยมนังาม เป็นสาว

งามขึน้มา เป็นบา่วงามขึน้มา  
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ฉะนัน้ในทางพทุธศาสนาเพิ่นยงัวา่ งามเบือ้งตน้คือศีล อาทิ

กัลยาณัง งามเบือ้งตน้คือศีล คนมีศีลนั่นน่ะเป็นคนงาม เป็นก็

เป็นสาวงาม มัชเฌกลัยาณัง จิตเป็นสมาธิน่ะเป็นคนงาม ปะริ

โยสานะกลัยาณัง คนท่ีมีปัญญานั่นแหละเป็นคนงาม คนดี ท่ี

พระพทุธเจา้เป็นบา่วงาม งามท่ีพระพทุธเจา้ บา่วงามในโลกคือ

พระพทุธเจา้ ใครสูไ้ม่ได ้ไปเมืองสวรรคก็์วา่เทวดาก็วา่งามเทียว

หละ งามเหมือนเทวดาเคา้วา่  

พระพทุธเจา้ขึน้ไปบนดาวดงึสน์่ะ สาวงามเมืองสวรรคห์าย

หมด บมี่ สูพ้ระพทุธเจา้ไม่ได ้มนัเหมือนกบัเราเขา้ไปหาลิง

นั่นน่ะ คนเรารูปหลอ่ๆเขา้ไปหาพวกลิงพวกคา่งนั่นแหละ 

พระพทุธเจา้ขึน้ไปบนดาวดงึสส์วรรค ์เทวดามาไหวม้านะ่ มนัก็

เหมือนกบัลิง เหมือนกบัพวกเราไปหาพวกลิงนั่นแหละ อย่าง

นัน้น่ะ ความงามเทวดาหายหมด สูพ้ระพทุธเจา้ไมไ่ด ้เพราะ

พทุธเจา้เป็นบา่วงาม เพิ่นงามอย่างไร อาทกิลัยาณงั 

พระพทุธเจา้งามอยู่ในศีล มีศีลดี มีธรรมดี อาทกิลัยาณงั มชัเฌ
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กลัยาณงั งามท่ามกลางคือสมาธิตัง้มั่นหนกัแนน่ บโ่ลภ บโ่กรธ 

บห่ลง หาย ปลอ่ยวาง (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/p2KM2QmgwSg  

 

https://youtu.be/p2KM2QmgwSg

